


วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี
บวงสรวงถวายเครื่องสังเวยตามศาลต่าง ๆ ทั้ง 7 แห่ง และอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยา            
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร .สมบัติ คชสิทธิ์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี               
พร้อมด้วย ดร.สายหยุด จ าปาทอง ดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
ผลพันธิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม 
สุ่นสวัสด์ิ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ 
ภายในงานมีการพากย์ค าสดุดีประกอบวงเครื่องสูง การบรรเลงดนตรีไทย จากวิทยาลัยการดนตรี 
การแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนฟันม่าน พิธีมอบโล่เกียรติยศแก่            
ผู้ท าชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย และพิธีมอบทุนการศึกษา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มีจุดคัดกรองตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และมีการน่ังเว้นระยะห่าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๙ มกราคม วันคล้ายวันพิราลัย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)



วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีเปิดห้องเกียรติประวัติ เน่ืองในงานเชิดชูเกียรติสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ            
ความเป็นมาของสถานศึกษาแห่งนี้ รวมทั้งเรื่องราวของศิษย์เก่า ผู้บริหาร ผู้ที่มี
คุณูปการ และผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย อันถือเป็นความภาคภูมิใจที่ควรค่าแก่           
การบันทึกรวบรวมและน าเสนอไว้ ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการจัดแสดง สื่อวีดิทัศน์ 
และระบบฐานข้อมูลสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และ
บุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 1 ช้ัน 1 และชั้น 2

พิธีเปิดห้องเกียรติประวัติ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี ๒๕๖๕

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน             
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันพฤหัสบดีที่           
20 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

เห็นชอบ ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ 
พ.ศ. .... 

อนุมัติแต่งตั้ง
1) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร .จิตต วิสุทธิ์  วิ มุตติปัญญา 

ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา (6501)             
อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (650107) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .เอกชัย พุหิรัญ ด ารงต าแหน่ง             
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (8103) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 
22 กรกฎาคม พ.ศ.2564

อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           
ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

4 ปีที่ 7 ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ ให้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
การผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



รับทราบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน ากลับมาเสนอสภามหาวิทยาลัย          
อีกครั้ง

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 
2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รับทราบ ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา พ.ศ.2564

รับทราบ รายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                       ปีที่ 7 ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 5

รับทราบ
1) แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
2)แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ       

ทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค
3) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2564

เรื่องน่ารู้จากสภา

อนุมัติ ให้ปริญญาแก่นักศึกษาท่ีเรียนครบหลักสูตร ประจ าภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 9) จ านวน 7 คน



รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม
วิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. ๒๕65 มีมติในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ดังนี้

6 ปีที่ 7 ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เรื่องน่ารู้จากสภา

เห็นชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ             
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การเกษตร (หลักสูตรปรับปรุ ง พ .ศ .  2565) โดยให้ปรับแก้ ไข               
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟ
กราฟิก (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม              
การทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ
และบริการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข          
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจ
สุขภาพและความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข          
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตดนตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยให้ปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



จดหมายข่าวส านักงานสภามหาวิทยาลัย                                       ปีที่ 7 ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 7

แวดวงการศึกษา

กลุ่มทปอ.มรภ. 38 แห่ง ต้ังเป้าปี 65 สนองยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมปฏิรูป
การศึกษา เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่าจากการประชุม 
ทปอ.มรภ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือกันเกี่ยวกับนโยบายในการ
ปฏิบัติงานในปี 2565 ร่วมกันของกลุ่มมรภ. ท้ัง 38 แห่ง 
ซึ่งทีป่ระชุม ทปอ.มรภ. เห็นตรงกันว่านโยบาย และหน้าที่ส าคัญ
ของทุกสถาบัน ในเครือข่ ายที่ ต้ องปฏิบัติ คือยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ราชภัฎพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ งได้มีการปรับเปลี่ ยน

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยการน า เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษามาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG Model ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ                  
ไปพร้อมกัน คือ

มิติ 1 เศรษฐกิจชีวภาพ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
มิติ 2 เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการใช้เทคโนโลยีน าวัสดุ

ต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
มิติ 3 เศรษฐกิจสีเขียวควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและ

การรักษาสิ่งแวดล้อม

เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของคณาจารย์และนักศึกษา
เข้ามาช่วยเหลือสังคมและชุมชนได้มาก พร้อมกับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ศาสตร์พระราชา เพื่อน าเข้าสู่การยกระดับรายวิชา
ศึกษา มีการน าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อให้ก้าวทันโลกสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นสร้างความ
เข้มแข็งและประสานงานในกลุ่มราชภัฏ เพื่อสร้างรายได้ 
สร้างอาชีพ เน้นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล รวมถึงการยกระดับ
ธุรกิจเกษตรตามภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย

ปรับหลักสูตร sandbox สนองนโยบาย อว.
ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้หารือแนวทาง         

การปรับหลักสูตร sandbox สนองนโยบายของกระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษาท างานและเรียนไปด้วย

ที่ส าคัญยังได้วุฒิการศึกษาด้วย นอกจากนี้ยังได้หารือ               
และติดตามผลการด าเนินงานมูลนิธิคุรุอุปถัมภ์ และโครงการ
ปฏิรูปการศกึษาในรูปแบบสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน เพื่อรองรับความต้องการของแรงงาน

อีกทั้งยังหารือถึงรูปแบบการผลิตครู การปรับโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ซึ่งงานทั้งหมดสามารถท าเป็นรูปธรรมได้ทันทีภายใต้เครือข่าย
ความร่วมมือที่ เข้มแข็งของอธิการบดีและผู้บริหารมรภ .               
ทั้ง 38 แห่ง

อย่างไรก็ตาม องค์กร สถาบัน นักศึกษาและประชาชน
ที่สนใจเข้าร่วมสร้างสรรคก์ิจกรรมรว่มกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง สามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี เฟซบุ๊คแฟนเพจ
ทีป่ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือ 
โทร. 06-3457 -1555

ทปอ.มรภ.ตั้งเปา้ป ี๖๕ 
สนองยุทธศาสตร์
มุ่งพัฒนาทอ้งถิ่น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์



ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘  โทรสาร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
http://uc.bsru.ac.th


